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Samhällsbyggnadsförvaltningen   Till Kommunfullmäktige 
Elin Wiklund 
Datum  2023-01-02 
Dnr  KS 2021/0187 

Svar på motion nr 32/2021 av Michael Solander (MP) – Motion om 
delningsboende för unga vuxna  

 
Sammanfattning 
Motionären föreslår att kommunens allmännyttiga bostadsbolag Armada ska få i uppdrag att 
uppföra bostäder för delningsboende med ett upplägg som passar Österåkers kommuns unga vuxna. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen kan anses vara besvarad med hänvisning till 
det pågående arbetet med att ta fram nya riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning då frågan om 
behov och efterfrågan kopplat till bostadsförsörjningen kommer att hanteras.  

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta  
Anse motionen nr 32/2021 besvarad med hänvisning till det pågående arbetet med nya riktlinjer för 
kommunens bostadsförsörjning. 

Bakgrund 
Motion nr 32/2021 väcktes i Kommunfullmäktige 2021-06-21(§5:20), och remitterades till 
Kommunstyrelsen för beredning. I motionen lyfter Miljöpartiet, genom Michael Solander, de unga 
vuxnas behov av billigare boendeformer samt de sociala och miljömässiga fördelarna med att bo på 
mindre yta och dela saker och kostnader. I motionen föreslås att Kommunfullmäktige ska uppdra åt 
Armada att uppföra bostäder för delningsboende och upprätta ett upplägg för detta som passar unga 
vuxna och Österåkers kommun. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i dagsläget ett pågående uppdrag att ta fram riktlinjer för 
bostadsförsörjningen (KS §3:5, 2022), riktlinjerna planeras att antas av Kommunfullmäktige hösten 
2023. I riktlinjerna ska bl.a. olika gruppers behov av bostäder beskrivas och riktlinjer för 
bostadsförsörjningen redovisas.  

Förvaltningens slutsatser 
Kommunen har enligt lag (2000:1383) ett bostadsförsörjningsansvar. Österåkers kommun arbetar 
kontinuerligt med bostadsförsörjningsfrågor och samhällsbyggnadsförvaltningen har i ansvar att ta 
fram riktlinjer. Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod. Inom 
det pågående arbetet med nya riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning (KS §3:5, 2022) kommer 
frågan om behov och efterfrågan kopplat till bostadsförsörjningen att hanteras. Samhällsbyggnads-
förvaltningen föreslår att motionen kan anses vara besvarad med hänvisning till det pågående arbetet 
med att ta fram nya riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning. 
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Bilagor 
1. Sammanträdesprotokoll 2021-06-21- Nya motioner och interpellationer 

2. Motion nr 32/2021 av Michael Solander (MP) - Delningsboende för unga vuxna 

 

 

 

Kent Gullberg   Charlotte Andreev 
Samhällsbyggnadsdirektör   Strategisk planeringschef   
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